
IV. neděle v mezidobí 
Dt 18,15-20 
1Kor 7,32-35 
Mk 1,21-28 

Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! 
Mk 1,24 

Boží slovo je živé: „Živé je totiž Boží slovo, je účinné a ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč…“ (Žid 4,12). A dnešní Boží slovo je až bolestně živé. 
Žijeme ve velké době, dějí se velké věci, světová Církev se nadechuje, znovu více objevuje své misijní poslání, hledá prostředky, jak oslovit 
dnešního člověka, jak se otevřít jeho touhám, žízni, bolestem, jak vyjít sama ze sebe, jak dávat zakoušet chudým a vyloučeným Boží lásku, jak 
předat pokřtěným, že oni jsou protagonisty evangelizace, že oni jsou povoláni šířit radost a pokoj Božího království, jak říct kněžím a řeholní-
kům, že to není jen na nich, že laici jsou partneři v evangelizaci, že se evangelizujeme navzájem, že moralizováním jen sotva naplníme koste-
ly… Světová Církev žije synodou o rodině, přemýšlí o znameních doby… Světová Církev. A my doma? Boží slovo je živé, až bolestně živé. 
 

Minulý týden jsme se s Ježíšem setkali v Galileji po uvěznění Jana Křtitele. Poslouchali jsme ho, jak hlásá blízkost Božího království a jak s na-
léhavostí mluví o tom, že stojí za to se obrátit. Dnes je v Kafarnau, v domě rybáře Petra. Před Petrovým domem stojí synagoga a tam se židé 
scházejí k poslechu Božího slova. Ten, kdo předčítá, obvykle dodá i krátký komentář, většinou výrok nějakého významného rabína. Ježíš ale 
ne: mluví, vysvětluje, učí tak nově, že jsou všichni překvapeni. Nevíme přesně, co říkal, možná si ani posluchači všechno nezapamatovali, ale 
jedno je jasné: mluví „jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona“ (Mk 1,11). Jeho slovo je živé, protože mluví o tom, co žije. Nemluví, pro-
tože zná, protože ví a umí, ale protože to, co čte, proměňuje v život. 
 

Mezi shromážděnými je člověk posedlý nečistým duchem. Nevíme přesně, co tomu chudákovi bylo. Neznámé nemoci se tehdy připisovaly 
účinkům temných mocností. Víme ale, co nám chce Marek říct: i v synagoze je přítomné zlo! První očištění, které máme uskutečnit, první obrá-
cení, ke kterému jsme povoláni, je uvnitř nás, uvnitř našeho společenství, ne venku! Máme začít od sebe, začít uvnitř, a ne od toho „zlého, 
špatného, zkaženého… a kdo ví ještě jakého světa.“ Začít od sebe, protože i uvnitř Církve mohou být démonické způsoby vnímání víry. „Co je 
ti po nás! Přišel si nás zahubit?“ (Mk 1,24). Démonická je víra, která drží Boha daleko od všednosti, která ho svazuje jen do posvátna, do koste-
lů. Démonická je víra, která vidí v Bohu mého konkurenta, nepřítele, který se staví proti mému štěstí a radosti, který nechce, abych měl život a 
měl ho v plnosti. Démonická je víra, která si vystačí se slovy: nečistý duch rozpoznává v Ježíši „Svatého Božího“, ale nepřijme do života jeho 
evangelium. Tři konkrétní nebezpečí pro každého z nás, kteří jsme uvnitř: vyznávat víru v Boha, který nemá nic společného s mým životem, 
víru uzavřenou hradbami posvátna, víru plnou formalismů a tradic, které ale nijak nevstupují do života, nemění způsob myšlení, neproměňují 
mě samého ani svět kolem; víru v Boha protivníka plnosti mého života; víru v Boha rozpoznatelného jen po hlasu. „Co je ti po nás, Ježíši Naza-
retský!  Boží slovo je živé, někdy až bolestně živé. Nadechněme se společně i my. 

 

„Snášejme s vlídností nedostatky druhých, zakrývejme je pláštěm co nejupřímnější lásky.“  

sv. Evžen de Mazenod, omi 


